Sulsted Skole
Mødetype: Skolebestyrelsesmøde, hvor de skolepolitiske mål og Sulsteds skoles værdier er øverste kontekst.
Vi skal bringe vores forskellige fagligheder i spil. Respekten for hinanden er vigtig, at medbringe før, under og efter ledelsesmødet.
Deltagere: SB medlemmerne
Sted: Sulsted skole
Tid: 18.00 til 20.00
Mødelokale
Det med blå skrift er faste punkter.
Emne (og ansvarlig)
Hvad skal vi udrette?
Forberedelse til punktet
(Er punktet til
orientering/drøftelse/beslutning og har det
relevans i denne mødetype)
0.

Godkende referat fra sidst

1.

Personale, elever og
forældre

2.

læringssyn

Godkendelse eller tilføjelser til referatet

Læs sidste referat.

Facilitator: Primært JB som facilitator, dog den som har
punktet faciliterer selv.
Referent: Jakob
Afbud: Erik, Camilla. Aia.
Proces

Godkende eller
justering

Afsat
tid

Beslutning og hvem gør
hvad?

Godkendt
Mad i DUS 1 er det
med eller ikke med?
Det er ikke med.
Fysiske møder vil vi
gerne holde igen. Vi
kigger på det om det er
muligt 25/5.
Personalet Rart at
kunne tilpasse
forholdene lokalt.
Elevrådet går op i
vandhanerne.
9 årgang lidt omkring
energi drikke.

Implementering i skoleåret 2020/21

Intet

Repræsentanter
fra DUS

Sulsted Skole

3.

Opsamling principper

Vi havde tre på sidste gang kan de
godkendes nu?

4.

Områderne fremlæggelse
af Anders, Kim og Rune
Prioriteringsliste deadline
bestilling medio juni

Lytte til hvad de har at fortælle få
tingene
Beslutte en proces så vi har en
prioriteringsliste på kort sigt og en på
lang sigt

5.

Intet medmindre du har
ansvaret for en af
principperne som skal
godkendes til næste gang.
intet

fremlægger
deres arbejde
med læringssyn
- rykkes til
næste år
Godkendelse
af principper
fra sidste møde
spørgsmål
stilles

Godkendt

God fremlæggelse
Prioriteringslisten er
godkendt af Sb tages
med til det udvidede
MED udvalg.
Multibane lukkes ned.
Bjarne informerer
firmaet og Jakob svarer
på e-mail til SIF at det
lukkes ned.

6.

Nyt SB medlem efter stop
af Michael Hovaldt

orientering

7.

Ny pulje penge til trivsel
og faglig løft er bevilliget,

0 - 8 kl : 62.200 kr
9 kl : 14.700 kr
Elevråd : 6.600 kr

intet

lytte

Susanne Ejby indtræder
til maj mødet. Tusind
tak for indsatsen til
Michael Hovaldt
Orientering

Sulsted Skole
8.

SKAL bruges inden
31.07.21 ( 15.06.21 )
Nyansættelser kommende
skoleår.

10

Juleferie i dus.

11

evt

01.08.21 - PMF på 20 timer til dus 2.
01.09.21 - Pædagog 37 timer til
skole/dus.

Ansættelsesudvalg: Jakob,
Henrik, Ulla, Mette (skb),
Jette.
Jette laver stillingsopslag og
koordinerer tider med Kitti.

Godkendt

Skolen går på juleferie : d. 21.12.21 Hvad siger I, kan dus også det, eller
mener I at der skal være dus-åbent d.
22.12 + 23.12 ? Der er lukket mellem jul
og nytår.

Jette kontakter Tylstrup
og Vestbjerg kontaktes
omkring nød
ordning.punkt til
senere.
Samråd samler ind til
pladsen overfor Brugsen

a.
b.
c.

Punkter til næste møde

Juleferie
Principper
Udeområder status på midlerne
Sommerfrokost
Næste møde onsdag den 26/5

15
min

d.

Evaluering

Hvad gik godt og hvad gik mindre godt. For at
optimere fremtidige møder.

15
min

